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  0937  زمستان ،78-78(،4)01 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 های شاکه  ایرانای کااربرا  خودابرازی در هویتی و فرهنگی های تفاوت نقش (.6931) زهرا زاده، مجدی و حمیده؛ موالیی،
 ،ایلرا  فرهاگل  تحقیقلم  فصلنامه  .شاری  صانعتی و امیرککیار تهرا ، های دانشگاه دانشجویا  مطالع ، مورد اجتماعی؛

61(4،) 78-18.    
  8117-6748شاپا: 

  آزاد است. نویسندگا  / دسترسی ب  متن کامل مقال  براساس قوانین کریتیو کامانز ( ) 

 های فرهنگی و هویتی  نقش تفاوت
 های اجتماعی؛  در خودابرازی کاربران ایرانی شبکه

 های تهران، امیرکبیر و صنعتی شریف دانشجویان دانشگاه مورد مطالعه،
 

 2زاده ، زهرا مجدی1*حمیده موالیی
 02/20/6931یرش: پذ     20/20/6931دریافت: 

 

 چکیده
محوری، مشاارکتی و تعااملی باود ،  های خاص خود ازجمل  مخاطب های اجتماعی، با قابلیت شکه 

اناد.  ای را بارای خاودابرازی کااربرا  فاراهد کرده امها  گمنامی، و نظاارت ناکاافی، امهاناات باالقوه
های اجتمااعی تثییرگارار  شاکه  های فرهنگی، در چگونگی خودابرازی کااربرا  در این، تفاوت باوجود

های فرهنگی را در خودابرازی دانشجویا  س  دانشگاه تهارا ، امیرککیار، و  است. این مقال  نقش تفاوت
پالس، بررسی و تکیاین کارده اسات. با  ایان  بوک و گوگل های اجتماعی فیس صنعتی شری ، در شکه 

بارای دانشاجویا  مقااطا کارشناسای و صورت تصادفی،  نام  آنالین، طراحی و ب  منظور، یک پرسش
 986های اجتماعی بودند، فرستاده شاد. تعاداد  کارشناسی ارشد س  دانشگاه یادشده ک  کاربرا  شکه 

دهد ک  زنا ، در مقایس   ها نشا  می نام  پاسخ دادند. نتایج تحلیل کّمی داده دانشجو ب  سؤاالت پرسش
هاای  گاروه اکرریات، تمایال بیشاتری با  حمایات از تفاوتهای قومی، در مقایس  با  با مردا  و اقلیت

های اجتماعی دارند، اما این فعالیت در گاروه اکرریات دینای )شایع (، بایش از  فرهنگی خود در شکه 
ا ب  میزا  کمتری ب  تولید محتوا در  در مقایس  با شیعیا  های دینی ا های دینی ایرا  است و اقلیت اقلیت

 اند. د پرداخت مورد حمایت از مرهب خو
 های اجتماعی، هویت، خودپنداره، گمنامی، اقلیت خودابرازی، تفاوت فرهنگی، شکه  :ها کلیدواژه

 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 .مسئول( )نویسنده ایرا  تهرا ، تهرا ، دانشگاه ،جها  مطالعات دانشهده رسان ، و ارتکاطات علوم استادیار .1
 

 ایرا . تهرا ، تهرا ، دانشگاه اجتماعی، علوم دانشهده ارتکاطات، ارشد کارشناسی دانشجوی .2
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 مقدمه
کنند. باا  ها با یهدیگر در ارتکاط هستند و تعامل می ای است ک  در آ  انسا  شکه  اجتماعی، شکه 

ترین  تاوا  ساااده ا  را میهای خاانوادگی، خویشااوندی، دوسااتا ، و همهاار ایان تعریا ، شااکه 
های اجتماعی مجازی نیز بر پای  مشارکت بین افراد در محای   های اجتماعی برشمرد. شکه  شکه 

های اجتماعی، عناصر ارتکاطی مختلفی مانند ایمیال،  گیرند. بسیاری از این شکه  آنالین شهل می
را برای تسهیل تعامل بین افاراد، ای شنیداری، دیداری و نوشتاری  پیام فوری، و گپ با وسایل رسان 

بار اینترنات،  های اجتمااعی مکتنی (. شاکه 1، 6973دهند )علیمارادی،  صورت ترکیکی ارائ  می ب 
چیز بار پایا  مشاارکت  اند. در این نسل جدیاد وب، هما  وجود آمده ب  8های وب  براساس قابلیت

های اجتمااعی  شاکه  .(34، 6977گیرد. این شیوۀ مشارکت، محدودیتی ندارد )امامی،  شهل می
اناد.  زماا  را فاراهد کرده وگوی هد هستند، امها  تعامل و بحا  و گفات 8ترین ابزار وب  ک  مهد

های  ویژه شاکه  های نوین اطالعاتی و ارتکاطی، ب  های مهد زندگی افراد ک  از فناوری یهی از جنک 
ای اجتماعی، ازجمل  تولیدکننادگی ه دو امها  مهد شکه پریرد، هویت است.  اجتماعی، تثییر می

گیری  ساو بار شاهل ها ازیک اند ک  این شکه  محتوا و گمنامی، در کنار سایر امهانات، موجب شده
ها، این امها   هویت فرد و از سوی دیگر در ابراز و بیا  آ  توس  کاربرا ، تثییر بگرارند. این شکه 

شا  را برای دیگرا  بیا   ها و ابعاد هویتی ، اندیش اند ک  احساسات را برای کاربرا  خود فراهد کرده
 بپردازند.« خود»عکارت دیگر، ب  بیا   کنند و ب 

هاای  دهاد و افارادی باا فرهن  فرهنگی رخ می ها، تعاملی از جنس ارتکاطات بین در این شکه 
متفااوت  هاای ها و قومیت وگو و تعامل دارند. همچنین، افرادی با مرهب گوناگو  با یهدیگر گفت

وجوداین، نشار  دهند. باا در آ  حضور دارند ک  مطالکی را درباره خود، فرهن ، و هویتشا  نشر می
عکارت دیگار،  شاود. با  های مختل ، ب  میزا  متفاوتی انجام می این مطالب توس  افراد و فرهن 

های  ظرات و دیدگاههای اجتماعی برای بیا  ن ای ک  شکه  رسد ک  با وجود امهانات بالقوه نظر می ب 
هاای  های فرهنگی افراد، در چگاونگی و میازا  بیاا  خاود و ویژگی اند، تفاوت کاربرا  فراهد کرده

 های اجتماعی، تثییرگرار است. فرهنگی کاربرا  شکه 
های فرهنگی مانند قومیت، مارهب،  بنابراین، مسئل  اصلی پژوهش حاضر، تکیین نقش تفاوت

های اجتمااعی و نیاز  های هویتی خود در شکه  ا عدم بیا  خود و ویژگیو جنسیت افراد، در بیا  ی
ها است. در همین راستا، هدف اصلی ایان مقالا ، شاناخت  حمایت از این ویژگی  حمایت یا عدم

های فرهنگای در خاودابرازی دانشاجویا  سا  دانشاگاه تهارا ، امیرککیار، و صانعتی  نقش تفاوت
هاای  و پرسش پژوهش این است ک  دانشاجویا  عضاو گروههای اجتماعی بوده  شری ، در شکه 
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های  نقش تفاوت

 ... فرهنگی و هویتی

های اکرریت، تا چ  حاد با  خاودابرازی و بیاا  مطلاب درباارۀ  اقلیت فرهنگی، در مقایس  با گروه
پردازناد. درواقاا، پرساش پاژوهش  های اجتمااعی می فرهنگی خود در شاکه  ا های هویتی ویژگی

های اقلیات دینای یاا قاومی تعلا   ک  ب  گروهدانشجویا  ز  یا دانشجویانی »حاضر این است ک  
های اکرریت، تا چا  حاد با  خاودابرازی و بیاا  مطلاب دربااره  دارند، در مقایس  با مردا  و گروه

در پاسخ، این فرضی  مطرح «. پردازند های اجتماعی می فرهنگی خود در شکه   ا های هویتی ویژگی
هاای اقلیات کا   هاای اجتمااعی، زناا  و گروه دلیل کمکود نظارت و کنتارل در شاکه  ب »است ک  

هاای  منظور جلب حمایت از تفاوت ها ب  های رسمی را دراختیار ندارند، از این شکه  معمواًل رسان 
 کنند. هویتی خود استفاده می ا فرهنگی

این مقال  از پنج قسمت، تشهیل شده است؛ در بخش نخسات، ماروری بار پیشاینو پاژوهش 
م، با  بیاا  مفااهید اساسای ازجملا  هویات، خودپناداره، و خاودابرازی، انجام شده، و بخش دو

های اجتماعی و امها  خودابرازی کاربرا  و نیز نقش  اختصاص یافت  است. همچنین، رابطو شکه 
های فرهنگی در خودابرازی افراد، توضیح داده شده است. در پایا  این بخش نیاز پرساش و  تفاوت

شناسی پژوهش بیا  شده و بخش چهارم و  در بخش سوم، روش اند. فرضی  پژوهش مشخص شده
 اند. گیری، اختصاص یافت  ها و نتیج  ترتیب ب  تحلیل یافت  پنجد نیز ب 

 
 . پیشینه پژوهش1

ای  طور فزایناده (، ارزش خودابرازی همیش  باال بوده است و مردم با 8168) 1بنا ب  نظر اورهک و هوما 
های اجتماعی هستند. این امر موجب شده اسات کا  پژوهشاگرا   در شکه های خود  در پی بیا  ویژگی

 های اجتماعی، توج  نشا  دهند. های خود، ب  موضوع خودابرازی در شکه  نیز در پژوهش
های  دهاد کا  خاودابرازی در شاکه  شده در این حوزه نشاا  می های انجام مروری بر پژوهش

هاا را  تاوا  آ  رفت  می هد هشگرا  بوده است ک  رویاجتماعی، موضوع موردمطالعو بسیاری از پژو
هاایی اسات کا   ب  س  رویهرد کلی تقسید کرد؛ رویهرد نخست، دربردارنادۀ آ  دسات  از پژوهش

مراال،  اناد؛ بارای  های اجتماعی و امهانات آ  را بر خاودابرازی کااربرا  بررسای کرده تثییر شکه 
دهاد کا   گیرد. این پاژوهش، نشاا  می ت  جای می(، در این دس6971مطالع  دهقا  و نیهکخش )

های اجتماعی، موجب شده است ک  کاربرا  ب  خودابرازی و بیا  مطاالکی  امها  گمنامی در شکه 
بپردازند ک  در دنیای واقعی، امها  بازگو کرد  آ  وجود نادارد. در پاژوهش دیگاری عکادالهیا  و 

رانی شکه  اجتماعی کلوب، با استفاده از امهانات این اند ک  کاربرا  ای (، نشا  داده6978رضانیا )
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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نمایش بگرارند و  نمایی شخصیتی را ب  اند ک  در بیا  خود، کمال دست آورده شکه ، این امها  را ب 
( باا توجا  با  امهاناات 8168) 1شهل دلخواهشاا  توصای  کنناد. همچناین، ریتکار  خود را ب 

ز بیا  خاود، یعنای بازنماایی تصاویری )شاامل عهاس های اجتماعی، ب  دو شیوۀ مختل  ا شکه 
شده توس  افراد  های افراد از خود و دیگرا ( و بازنمایی نوشتاری )شامل متو  تهی  پروفایل و سلفی

 کند. های اجتماعی اشاره می در مورد خود ازجمل  در قالب وبال ( در شکه 
در پی شناسایی عوامال تثییرگارار بار گیرد ک   هایی را دربر می دست  از پژوهش رویهرد دوم، آ 

عنوا  مراال، نتاایج پاژوهش احادزاده  های اجتمااعی هساتند؛ با  نحوۀ خودابرازی افراد در شکه 
های  عنوا  یک مؤلفو مهد بر رفتار و خودابرازی کاربرا  شاکه  دهد ک  فرهن  ب  ( نشا  می6936)

( نیاز با  نقاش فرهنا  و زباا  6978)گرارد. در پژوهش عکدالهیا  و رضاانیا  اجتماعی تثییر می
 رسمی جامع  ایرا  در نحوۀ خودابرازی کاربرا  شکه  اجتماعی کلوب اشاره شده است.

هاایی قارار دارناد کا  بار چگاونگی تثییرگاراری عوامال فرهنگای و  در رویهرد سوم، پژوهش
تاوا   یقاات، میاند. ازجمل  این تحق های فرهنگی در نحوه خودابرازی کاربرا  متمرکز شده تفاوت

دهاد، جنسایت افاراد در  ( اشاره کارد کا  نشاا  می6936ب  پژوهش ابوطالب، اسدی و زنگوئی )
بازنمایی هویات مجاازی آناا  و متهیرهاایی مانناد ارائا  عهاس و اطالعاات مرباوط با  تولاد و 

( 6938پور و کیخاایی ) تحصیالت تثییرگرار است. در نمونو دیگری پژوهش یزدخواساتی، عادلی
باوک بارای  آیند، از فیس شمار می های ایرا  ک  یک اقلیت قومی و فرهنگی ب  دهد ک  ترک   مینشا

های  دلیل کمکاود نظاارت بار شاکه  اناد و ایان امار با  معرفی و حفظ فرهن  خاود اساتفاده کرده
پریر بوده است. همچنین، دانشجویا  ترکی ک  از وطان خاود  راحتی امها  ها ب  اجتماعی، برای آ 

حاال،  اناد و درعین کد با محای  جدیاد ارتکااط برقارار کرده ها کد اند، ب  کمک این رسان  بوده دور
 اند. ارتکاط خود را با دوستا  خود در وطنشا  حفظ کرده

، با  3شده توس  مرکز تحقیقاتی پیو ( نیز در پژوهشی ضمن اشاره ب  اطالعات ارائ 8169) 2یو
های اجتمااعی، و فاراهد شاد  امهاا   یهاایی در شاکه هاای آمر حضور و فعالیت فاراوا  اقلیت

دیگری امامی و احادزاده   ها اشاره کرده است. در نمون  ها، توس  این شکه  خودابرازی برای اقلیت
کنناد کا  از  های اجتماعی، هاویتی را اباراز می اند ک  بسیاری از افراد در شکه  ( نشا  داده6938)

دنکال کسب احساس مرکت در مورد خودشا  هستند. هماین امار  نظر دیگرا  مطلوب باشد، زیرا ب 
دهناد، در  های هویتی خود را کا  در جامعا  باروز نمی ها آ  دست  از ویژگی شود ک  آ  موجب می

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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( ضامن توضایح نظریا  6973های اجتماعی نیز نتوانند باروز دهناد. همچناین، جعفاری ) شکه 
هاا و اساتانداردهای  ای اجتمااعی نیاز ارزشه ، بر این نظر اسات کا  در شاکه «مارپیچ سهوت»

های حاضر در شکه ، ب  فشار از  ای وجود دارد ک  نادیده گرفتن آ  توس  اقلیت شده رفتاری پریرفت 
 شود. صورت انزوا و طرد از شکه  اجتماعی منجر می سوی سایر اعضا ب 

مهاناات فاراوا ، های اجتمااعی باا فاراهد کارد  ا توا  گفات کا  اماروزه شاکه  بنابراین، می
هاا  وجوداین، فرهن  کاربرا ، در نحاوه خاودابرازی آ  اند. با خودابرازی کاربرا  خود را آسا  کرده

هاای  های اجتماعی تثییرگرار است. تاکنو  نتایج متفاوتی درباره نحوۀ خاودابرازی اقلیت در شکه 
هاایی هساتند کا   آمده اسات؛ دسات  نخسات، پاژوهش دست  های اجتماعی ب  فرهنگی در شکه 

های اجتماعی را برای خودابرازی و بیا  فرهنگشا  نشاا   های فرهنگی از شکه  استفاده مؤیر اقلیت
منظور بیا  یک خود  دهند افراد، ب  هایی قرار دارند ک  نشا  می دهند. در نقط  مقابل نیز پژوهش می

تثیید نشاد ، برخای  ی و ترس از آل و مورد تثیید دیگرا ، با درنظر گرفتن حضور دیگرا  مجاز ایده
 کنند. هویتی خود را پنها  می ا های فرهنگی ویژگی

اند از امهاناات  هاای اقلیات فرهنگای ایارا ، توانسات  این موضوع ک  دانشاجویا  عضاو گروه
های اجتماعی استفاده کنند یا خیار،  شا  در شکه  های هویتی وجودآمده برای بیا  خود و ویژگی ب 

هاای  پژوهش حاضر سعی دارد آ  را واکاوی کند. با  ایان منظاور، نقاش تفاوت پرسشی است ک 
ای مانند قومیت، مرهب، و جنسیت تعدادی از دانشجویا ، در بیا  یا عادم بیاا  خاود و  فرهنگی

های اجتماعی، ارزیابی شده است. همچنین، یهی از نقاط تماایز  های هویتی خود در شکه  ویژگی
حمایات دانشاجویا   های پیشین این است ک  حمایت یا عدم    پژوهشدیگر این پژوهش نسکت ب

 های فرهنگی را نیز بررسی و ارزیابی کرده است. از این تفاوت
 
 . مفاهیم اصلی2

عنوا  مفاهید اصلی مقالا  توضایح  در این بخش، س  مفهوم هویت، خودپنداره، و خودابرازی را ب 
هاای  اجتماعی و امهاا  خاودابرازی و نیاز تاثییر تفاوت های و ب  دو بح  مهد در مورد شکه   داده
 اید. های اجتماعی اشاره کرده فرهنگی بر خودابرازی در شکه  بین

 . هویت1-1
نسکتًا پایدار فرد   پنداشت»را   های فراوانی ارائ  شده است. جانسو ، هویت ، تعری «هویت»برای 

هاا و از طااری  تااعامالت  افاراد و ساایر گروه داند ک  در ارتکاط باا و چایستی خاود می  از کیستی
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نقل از علیزاده اقدم، شایری، و  )ب « یابد شاد  تهوین می اجاتماعی باا دیگرا  در فرایند اجاتماعی
 (.677، 6973اوجاقلو، 

گونا  کا  خاود را تعریا   براساس تعری  گیدنز، هویت، عکارت اسات از خاود شاخص، آ 
نقل  تهییر است )ب  شود و پیوست  درحال قابل با دیگرا  ایجاد میکند. هویت انسا ، در کنش مت می

(؛ بنابراین، هویت در کنش متقابال باا 16، 6931زاده،  از علیزاده اقدم، کوهی، بخشایش، و عکاس
گیارد و با  هماین ساکب نیاز در علاوم اجتمااعی دارای  ها شاهل می دیگرا  و براساس قضاوت آ 

 اهمیت است.
علوم اجتماعی دربارۀ مفهوم هویت از رهیافات کانش متقابال اجتمااعی  بسیاری از مطالعات

های دیگر، مسئل  هویت  اند. نظری  کنش متقابل نمادین، بیش از دیدگاه مهتب شیهاگو الهام گرفت 
را مطالع  و بررسی کرده است. براساس این دیدگاه، هویات در جریاا  روابا  متقابال باا دیگارا  

های  سا  چارلز کولی، مکنای نظری  (. نظری  خود آیین 6978جاه،  فعتگیرد )شهوری و ر شهل می
گیری هویات افاراد  آید. این نظری  ب  نقاش اساسای جامعا  در شاهل شمار می هویت اجتماعی ب 

هاای دیگارا  در برابار رفتارشاا  قارار  کناد کا  افاراد در معارک واکنش کند و تثکید می اشاره می
زاده، و  ودشا  دارند، ب  بازتاب آین  شکی  است )اقادم، کاوهی، عکااسگیرند و تصوراتی ک  از خ می

(. هربرت مید نیز مانند کولی بار ایان نظار اسات کا  در مراحال مختلا  18، 6931بخشایش، 
گیرد و  شد  و بر ایر تعامل با دیگرا  است ک  هویت فرد یا تصور او درباره خود شهل می اجتماعی

 (.6978جاه،  شود )شهوری و رفعت ساخت  می
ها بر شاناخت ماا از  وار آ  های باال، ب  تثییر ارتکاط و تعامل با دیگرا  بر هویت و ایر آین  نظری 

توانستید ظااهر خاود را بشناساید،  گون  ک  اگر آین  نکود ما نمی ک  هما  طوری خود، اشاره دارند، ب 
ییر آ  تثییرگرار هستند؛ بنابراین، هایما  و حتی ته نیز در شناخت خود و ویژگی  تعامالت اجتماعی

 کنند. ها تعری  می را از دید دیگرا  و براساس قضاوت آ « خود»افراد، 
 . خودپنداره2-1

زاده و ذوالقادر،  مفهوم خودپنداره ب  ادراک، احساسات، و ارزیابی افراد از خود اشااره دارد )قاساد
مفهاوم خودپناداره پرداختا  اسات. وی پردازا  دیگار با   موریس روزنکر  بیش از نظری (. 6939
شود، بار ایان  های دیگرا  انجام می بر پریرش اینه  شناخت افراد از خود تحت تثییر واکنش عالوه

های دیگارا  تاثییر  های افراد در ماورد خودشاا  نیاز از پاساخ ها و خودپنداره نظر است ک  نگرش
ناوع کنناد و  ی ک  از خاود دارناد، بیاا  میهای پریرد. همچنین، افراد خود را براساس خودپنداره می

 نقل از: حساینی گارارد )با  ها از خودشا  بر چگونگی بیاا  خاود تاثییر می آ   احساس و ارزیابی
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توا  نتیج  گرفت ک  چنانچ  افراد، خودپنداره و احساس مرکتای از  از این سخن می (.6973سوق، 
اشت و درصورت داشتن خودپنداره مرکت در خود نداشت  باشند، سعی در پنها  کرد  آ  خواهند د

 گون  ک  هستند، بیا  خواهند کرد. مورد خود، خود را هما 
کند ک  بافت اجتماعی، در ارزیابی افراد از خود و نیز نحاوۀ  در همین راستا، روزنکر  اشاره می

را  حاضار ای، متناسب با دیگا گرارد. افراد ممهن است در هر بافت اجتماعی بیا  خود، تثییر می
ارزیابی متفاوتی از خاود داشات  باشاند و باا درنظار گارفتن دیگارا  حاضار در آ    در آ  موقعیت،

(؛ بناابراین، خودپنادارۀ 61، 6973ای متفاوت بیا  کنند )حساینی ساوق،  گون  موقعیت، خود را ب 
د و بار پاریر هاای مختلا ، از بافات اجتمااعی آ  موقعیات تاثییر می هاا و موقعیت افراد در زما 

 چگونگی توصی  از خود و خودابرازی افراد در آ  موقعیت، تثییرگرار است.
 . خودابرازی3-1

گافمن، خودابرازی را ارائ  داد ، یا پنها  کرد  اطالعات بارای نشاا  داد  شخصایتی مطلاوب از 
کند. در این تعری ، ب  نمایش داد  یاک شخصایت مطلاوب از خاود  خود ب  دیگرا ، تعری  می

های دیگری ک  از خودابرازی ارائ  شاده  وجود این، در تعری  ره شده است، ن  حقیقت خود. با اشا
آید ک  این تصاویر ممهان اسات  شمار می است، انتقال تصویری از خود ب  دیگرا ، خودابرازی ب 

، 1عنوا  نموناا ، اساالنهر آل او باشااد؛ باا  شخصاایت حقیقاای فاارد، یااا شخصاایت مطلااوب و ایااده
داند ک  تمرکز آ  بر انتقال تصویری از خود ب  دیگرا  است. همچنین، با   ا رفتاری میخودابرازی ر

، هدف نهایی خودابرازی، تثییر گراشتن بر دیگارا  اسات )با  نقال از: 2عقیده لیری و کووالسهی
 (.6939زاده عراقی و ذوالقدر،  قاسد

تصویری از خود ب  دیگارا   انتقال»توا  خودابرازی را  شده می های مطرح بندی تعری  با جما
گون  ک  پیشتر   تعری  کرد. هما « ها و شهل داد  ب  تلقی دیگرا  از خود با هدف تثییرگراری بر آ 

های مختل ، از بافت اجتمااعی آ  موقعیات و خودپناداره  اشاره شد، خودابرازی افراد در موقعیت
 پریرد. ها در آ  بافت اجتماعی، تثییر می آ 
 
 اجتماعی و امکان خودابرازی های . شبکه2

کننده یاا  اند ک  فرد بتواند ب  اختیار خاود، مصارف وجود آورده های اجتماعی، این امها  را ب  شکه 
تاوا   جملا  می فردی دارند ک  از آ  های منحصرب  ها، ویژگی تولیدکنندۀ اطالعات باشد. این شکه 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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های اجتمااعی،  ب اشااره کارد. شاکه ب  دوسویگی ارتکاط، و امها  گزینش محتوا توسا  مخاطا
ها، با تکدیل مخاطاب منفعال با  مخاطاب فعاال و  اند. این شکه  همگانی بنا شده  برپای  مشارکت

شاوند کا  در آ ،  ها می برقراری رابط  دوسوی ، باع  ایجاد ساختار نوینی در نسال جدیاد رساان 
ساوی مخاطاب نیاز هساتند )کیاا، از « گازینش»، دارای ویژگای «ارائا  خطای»بر  ها عالوه برنام 

هاای  توا  با  سااماندهی اناواع گروه های اجتماعی، می های دیگر شکه  ازجمل  ویژگی(. »6938
های  اجتماعی بر محور مشاترکات اعتقاادی، اقتصاادی، سیاسای، و اجتمااعی، توساع  مشاارکت

بااخکر شاد  از  های خاود و ها توس  اعضا، بیاا  ددددا  مندی گراری عالق  اشتراک اجتماعی، ب 
 (.61، 6973پور،  )سلیمانی« های دیگرا ، اشاره کرد مشهولی دل

نظر هساتند کا  در آ  افاراد، عقایاد،  هاایی بارای تکاادل های اجتمااعی، مها  بنابراین، شکه 
گرارند. همین امر موجب شده است ک  ایان  اشتراک می هایشا  را ب  ها، افهار و دیدگاه مندی عالق 
توانناد با   های اجتماعی، کاربرا  می جدیدی را برای بیا  خود فراهد کنند. در شکه  ها بستر شکه 

ها هساتند  این رساان »شا  بسازند.  خودابرازی پرداخت  و هویت خود را از طری  پروفایل شخصی
دهند و من را دچار یک بازسازی هویتی بازتابی  عنوا  یک عامل فعال، هویت من را شهل می ک  ب 

(. با توج  ب  اینه  هویت فاردی در تعامال باا دیگارا  شاهل 61، 6973نویس،  )خوش« دکنن می
دیگارا  مجاازی، تاثییرات عمیقای بار خاود و هویات کااربرا    با  توا  گفت، تعامل گیرد، می می
گرارد، زیرا افراد، در فضای مجازی و تعامالت مجاازی، یهادیگر را براسااس آنچا  خودشاا   می

تواناد با  افاراد کماک  کنند. همچنین، فضای مجازی می شناسند و ارزیابی می دهند، می نشا  می
ا عرضا   خواهند گون  کا  می آ  ای از اطالعات را درباره ابعاد وجودی خاود ا کند تا حجد گسترده

گارارد. مجاردی،  گیری خاود و نحاوه اباراز آ  تاثییر می کنند؛ بنابراین، فضای مجازی، بر شاهل
 اند: گون  نوشت  ، این1( در توضیح این مطلب ب  نقل از شری ترکل6939اسالمی و جمال )

کناد کا  چگونا  ارتکااط  ، توصای  می«شاخص دوم» عنوا  ترکل با نامید  کامپیوتر با 
کا   دهاد. وی معتقاد اسات، زمانی آنالین، فرد را در یک رابط  جدید با هویتش قرار می

شاوند، بلها   نویسانده ماتن خاود میتنها  کنند، نا  مردم در فضای مجازی مشارکت می
ها، این کار را با ساختن خودهای جدیدی از طری  تعامل  گردند. آ  نویسنده خود نیز می

شده هساتید و هماا   زما  شما هما  شخصیت ساخت  دهند. در یک اجتماعی انجام می
کنید )مجردی، اساالمی، و  شخصیت نیستید؛ بله  کسی هستید ک  تظاهر ب  بودنش می

 (.31و  73، 6939مال، ج
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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شود کا  دیگارا  آ   همچنین، اینترنت ب  مهانی برای معرفی و نمایش شخصیت فرد تکدیل می
توانناد بار  هاا می ها و واکنش دهناد. ایان قضااوت کنند و واکنش نشا  می بینند، قضاوت می را می

ها تثییرگرار هستند.  ازی آ خودپنداره و احترام ب  خود افراد، تثییر بگرارند و از این جهت بر خودابر
با    ااا شود ک  افراد در فضای مجاازی همین امر و نیز امها  گمنامی در فضای مجازی، موجب می

ای متفاوت بیا  کنناد  گون  برخی از اطالعات هویتی خود را پنها  کنند و خود را ب ااا  انتخاب خود
 (.876، 6939احمدی،  پور، و ملک )کیانپور، عدلی

آل را فاراهد  های مجازی، امها  عرض  و نمایش هویات ایاده توا  گفت ک  شکه  ، میبنابراین
آل از  های اجتماعی در پی آ  نیستند ک  یک هویت ایاده وجود این، هم  کاربرا  شکه  کنند. با  می

کنند هویت حقیقی خود را ابراز کنند  نمایش بگرارند، بله  بسیاری از کاربرا  نیز سعی می خود ب 
ها ابعادی از هویت خود را ک  با  دالیال مختلا  در تعاامالت رودررو پنهاا   حتی برخی از آ و 

 کنند. های اجتماعی مجازی، اظهار می کنند، در شکه  می
های اجتماعی، کاربرا  این امها  را دارند ک  شیوه خودابرازی را گازینش کنناد، زیارا  در شکه 

های  ، وقات کاافی دارناد. گمناامی در شاکه برای فهر کارد  دربااره چگاونگی خاودابرازی
دهد کا  بادو  تارس از قضااوت دیگارا ، با   اجتماعی، همچنین این امها  را ب  کاربرا  می

 (.8و  1، 6971بخش،  )دهقا  و نیک« ها و نظرات خود بپردازند خودابرازی و افشای خواست 
اناد  برازی کاربرا  فاراهد کردهها امهانات نوینی را برای خودا توا  گفت، این شکه  درواقا می

گون   توانند در نحوه بیا  و معرفی هویت خود، تصرف کرده و خود را هما  ک  براساس آ ، افراد می
شا  را بپوشانند و یاک  خواهند، ابراز کنند. همچنین، این امها  فراهد است ک  خوِد حقیقی ک  می

های خاود  ند خود حقیقی و حتی برخی ویژگیتوان آلی را عرض  کنند و از سوی دیگر، می خود ایده
 نمایش بگرارند. را ک  در تعامالت رودررو حاضر ب  بیا  آ  نیستند، بدو  ترس و اضطراب ب 

 
 های اجتماعی فرهنگی و خودابرازی در شبکه های بین . تفاوت3

رو،  هماینهای گوناگو  با یهدیگر در تعامال هساتند؛ از های اجتماعی، افرادی از فرهن  در شکه 
 کنند. فرهنگی فراهد می های اجتماعی، بستری را برای ارتکاطات بین توا  گفت ک  شکه  می

الملاال و از سااوی دیگاار، تعاماال  فرهنگاای در سااطح بین سااو تعاماال بین  ها، ازیک ایاان شااکه 
پاریر  های مختلا  در درو  یاک کشاور را امها  هاا، اقاوام، و مارهب فرهنگی میاا  فرهن  بین
های خاصی مانناد دوساویگی ارتکااط و  دلیل قابلیت های اجتماعی، ب  همچنین در شکه  کنند. می

هاای  ها فراهد است تا آزادان  ویژگی ای برای هم  افراد و فرهن  ویژه کمکود نظارت، امها  بالقوه ب 
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کنناد.  هاا حمایات اشتراک بگرارند و از آ  ها را با دیگرا  ب  فردی و فرهنگی خود را ابراز کنند، آ 
های اجتماعی مجازی، محی  مساعدی را برای مشارکت افراد در جامع  مجازی، برقاراری  شکه »

های دینی، اجتماعی، سیاسای و...، فاارا از  رواب  نمادین و کش  دوباره خود و بازتعری  هویت
ی، )رجک« کنند کننده، از طری  تعامالت مجازی و نمادین فراهد می ها و عوامل سرکوب محدودیت

های اجتمااعی، امهاا   های مختل  در شکه  وجود زبا »ذکر این است ک   (. نهت  قابل6، 6973
رساوم خاود را  و توانند فرهن  حاکد بار جامعا  و آداب کند ک  می حضور افراد جامع  را فراهد می

ل ، (. ایان مسائ68، 6973  پور، )سالیمانی« های جدید آشانا شاوند اشتراک بگرارند و با دیدگاه ب 
های  دلیل دور بود  از رساان  کند ک  معمواًل ب  های فرهنگی جواما صدق می ویژه در مورد اقلیت ب 

رسومشاا  بپردازناد. باا ظهاور  و توانستند ب  بیاا  خاود و آداب جمعی و رسمی تا پیش از این نمی
فراهد شده است های اقلیت  های اجتماعی، این امها  برای کاربرا  فرهن  ویژه شکه  اینترنت و ب 

 ای را دراختیار داشت  باشند. ک  برای بیا  خود و فرهن  خود، رسان 
تواناد امهاا   فرهنگای رودررو، ماوانعی وجاود دارد کا  می از سوی دیگار، در تعاامالت بین

هاای آناا  در راساتای حمایات از فرهنگشاا  را  ویژه فعالیت های اقلیات و با  خودابرازی فرهن 
دلیل کمکود نظارت، و امها  ناشاناس  های اجتماعی ب  ک  در اینترنت و شکه  محدود کند؛ درحالی

توانند ب  بیا  و حمایت  ها می رود و اقلیت ها از بین می ماند  و گمنامی، بسیاری از این محدودیت
ها نیز نشا  داده اسات کا   وجود این، نتایج برخی پژوهش با های فرهنگی خود بپردازند.  از تفاوت

آل و مورد تثیید دیگرا ، با درنظر گرفتن حضور دیگارا  مجاازی و  منظور بیا  یک خود ایده ب  افراد
عنوا   کنند؛ ب  هویتی خود را پنها  می ا های فرهنگی ها، برخی ویژگی تثیید نشد  توس  آ  ترس از 

حسااس ( بر این نظرند ک  افراد، ضمن ابراز خاود، در پای کساب ا6938مرال، امامی و احدزاده )
 کنند ک  از نظر دیگرا ، مطلوب باشد. مرکت در مورد خود هستند و تنها هویتی را ابراز می

 
 شناسی . روش5

های اجتمااعی و  منظور ارزیابی میزا  خاودابرازی دانشاجویا  ایرانای در شاکه  در این پژوهش ب 
نام   پرساش های فرهنگی در میزا  و چگونگی بیاا  خاود، از روش کمای و فرساتاد  نقش تفاوت

دلیل هماهنگی آ  با موضوع پاژوهش و از ساوی  سو ب  آنالین استفاده شده است. این روش، ازیک
کنندگا  در  سکب متناساب باود  آ  باا اصال گمناامی و حفاظ حارید شخصای شارکت دیگر، ب 

 کار رفت  است. پژوهش، ب 
های  د دانشاگاههاای کارشناسای و کارشناسای ارشا جامع  آماری موردنظر، دانشاجویا  دوره
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باوک و  های فیس کد در یهای از شاکه  دساتاناد کا   صنعتی شری ، تهرا ، و امیرککیر تهرا  بوده
نام  را در چندین مرحل  و از طری  پست الهترونیاک بارای  گوگل پالس عضو هستند. ابتدا پرسش

های اجتمااعی بارای انتقاال  های دانشجویی حاضر در این شکه  افراد فرستادید و در ادام  از گروه
نفار از  639نام  پاسخ دادند ک   ب  پرسشدانشجو  986نام  کمک گرفتید. درنهایت، تعداد  پرسش

دهد ک  تعاداد  ها نشا  می لحاظ مقطا تحصیلی، داده نفر، ز  بودند. همچنین، ب  687ها مرد و  آ 
نفار دیگار در مقطاا کارشناسای  616دهنده، در مقطا کارشناسی و  نفر از دانشجویا  پاسخ 861

 ارشد، مشهول ب  تحصیل هستند.
های دینی و قومی اشاره شده است و بررسی تاثییر  فرضی  پژوهش ب  اقلیت با توج  ب  اینه  در

شامار  های فرهنگی بر میزا  و نحوۀ خودابرازی کاربرا ، یهی از اهداف پاژوهش حاضار ب  تفاوت
هاا در  گویا  پرسیده شد، قرار داشتن یاا نداشاتن آ  های دیگری ک  از پاسخ آید، یهی از پرسش می

دهندۀ ایان اسات کا  از میاا  کال  هاا نشاا  نی و قومی ایرا  بوده است ک  دادههای اقلیتی دی گروه
 آیند. شمار می های قومی در ایرا ، ب  نفر از اقلیت 88های دینی، و  نفر از اقلیت 67گویا ،  پاسخ
 

 ها . تحلیل داده6
ترتیاب کا  ایاناس استفاده شده است؛ ب  اس پی افزار اس ها از نرم در این پژوهش، برای تحلیل داده

دو  ها ب  تفهیک هر پرساش، محاساک  شاده و ساپس از محاساک  ضاریب خای ابتدا فراوانی پاسخ
منظور آزمو  معناداری میا  متهیرهاا اساتفاده  (، ب 1های کای اسهوئر و کراس تب )براساس جدول

لید ( بخش نخست ب  بررسی تو6شد. این بخش، ب  چهار قسمت تقسید شده است ک  عکارتند از: 
هاای  ( بخش دوم، میزا  و نحوۀ انتشار مطالاب دربااره ویژگی8محتوا توس  مخاطکا  اشاره دارد؛ 

( بخاش ساوم، با  بررسای معرفای ابعااد هاویتی 9فرهنگی کاربرا  را بررسی کرده است  ا هویتی
( بخااش چهااارم، موضااوع حمایاات از 4هااا پرداختاا  اساات؛ و  کاااربرا  در پروفایاال شخصاای آ 

 هویتی را واکاوی کرده است. ا هنگیهای فر تفاوت
 . تولید محتوا1-6

ویژه در خاودابرازی  با توج  ب  اینه  میزا  تولید محتوا در اینترنت، یهای از ماواردی اسات کا  با 
گیرد، در این پژوهش نیز تولیدکننده محتاوا  ها و توسع  فرهنگی کشورها، موردتوج  قرار می فرهن 

 ای خودابرازی درنظر گرفت  شده است.ه عنوا  یهی از مالک بود ، ب 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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های اجتمااعی، وقات خاود را  در شاکه »کنندگا  پرسایده شاد کا   در همین راستا، از شرکت
کنناد یاا بیشاتر با  خواناد  مطالاب دیگارا  و بازنشار آ   بیشتر صرف نگارش و تولید محتوا می

نفار، بیشاتر  893گویا ،  ساخها حاکی از این است ک  از میا  پا در این مورد، پاسخ «.پردازند می
نفر، عمدتًا تولیدکننده محتوا هستند. همچنین، وجاود یاا عادم رابطا   698کنندۀ محتوا و  مصرف

هاای اقلیات  های فرهنگای )ز  باود ، یاا قارار داشاتن در گروه میا  تولیدکنندگی محتوا و تفاوت
 ی را نشا  نداد.دو رابطو معنادار فرهنگی( سنجیده شده است. در این مورد، آزمو  خی

 فرهنگی خودـ  های هویتی . انتشار مطلب درباره ویژگی2-6
های اجتمااعی، تاا چا   گویا  پرسیده شد، ناظر بر این باود کا  در شاکه  دومین پرسشی ک  از پاسخ

در پاسخ ب  این کنند.  اندازه مطالب شخصی و مرتک  با جنسیت، قومیت، و مرهب خود را مطرح می
نفار از  63رفتا ،  هد دهاد کا  روی گویا  نشاا  می آمده از پاساخ دسات هاای ب  هپرسش، تحلیال داد

بسایار کاد، مطالاب مرباوط با  خاود و ابعااد هاا  نفر از آ  611گویا  بسیار زیاد و در مقابل،  پاسخ
 ( ارائ  شده است.6ها در جدول شماره ) جزئیات پاسخ کنند. هویتی خودشا  را مطرح می ا فرهنگی

 
 هویتی خودـ  های فرهنگی (. بیان ویژگی6) جدول شماره

 

 درصد تجمعی درصد معتکر درصد فراوانی 
 9/87 9/87 9/87 611 بسیار کد

 1/11 8/88 8/88 616 کد
 8/76 6/81 6/81 38 متوس 

 3/34 8/69 8/69 43 زیاد
 1/611 6/1 6/1 63 بسیار زیاد

  1/611 1/611 986 مجموع
 

بیانگر این است ک  درمجماوع، میازا  نگاارش مطلاب باا موضاوع ، 6های جدول شماره  داده
 در میا  دانشجویا  موردمطالع ، پایین است.« های هویتی خود خود و ویژگی»

فرهنگی  ا )ابعااد هویتی« خود»در ادام ، وجود یا عدم رابط  میا  میزا  نگارش مطلب درباره 
دو رابطا   د ک  در این مورد، آزمو  خیهای جنسیتی، قومیتی، و مرهکی سنجیده ش خود( و تفاوت

 معناداری را نشا  نداد.
 . معرفی ابعاد هویتی خود در صفحه شخصی3-6

یک از ابعااد هاویتی )جنسایت، قومیات، مارهب(  سومین پرسش، ناظر بر این بود ک  افراد، کدام
ند کا  آیاا ها مطرح شد اند. در این راستا، این پرسش های اجتماعی مشخص کرده خود را در شکه 
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اند؟ آیا در صافح  شخصای، یاا در  شا  مشخص کرده جنسیت حقیقی خود را در صفح  شخصی
اناد؟ و آیاا در صافح  شخصای یاا مطالاب  شاده، قومیات خاود را مشاخص کرده مطالب مطرح

 اند یا خیر؟ شده، دین و مرهب خود را مشخص کرده مطرح
نفار  814نفر جنسیت حقیقای،  946و، گ نفر پاسخ 986نتایج، حاکی از این است ک  از مجموع 

اند. بر این اساس، بعد جنسایتی بایش از  نفر قومیت خودشا  را مشخص کرده 669مرهب و دین، و 
گویا  معرفی شده و کمترین میزا  معرفای، مرباوط با  قومیات افاراد  سایر ابعاد هویتی، توس  پاسخ

دینی و مشاخص  ا های اقلیات قومی ر گروهدر مورد وجود یا عدم رابط  میا  قرار داشتن د بوده است.
بارای « 111/1»دو استفاده شاد و عادد  از ضریب خی  کرد  قومیت و دین خود در صفح  شخصی،

هاای  دهاد رابطا  معنااداری میاا  اقلیت دست آمد ک  نشاا  می سطح معناداری استقالل دو متهیر ب 
(، وجاود رابطا  میاا  قارار 8)جدول شاماره قومی و مشخص کرد  قومیت خود وجود داشت  است. 

 دهد. های اقلیت قومی و مشخص کرد  قومیت خود را نشا  می داشتن در گروه
 

 های اقلیت قومی و مشخص کردن قومیت خود( (. جدول توافقی )رابطه میان قرار داشتن در گروه2جدول شماره )
 

 معرفی قومیت عدم معرفی قومیت مجموع نمایش قومیت 

 834 81 863 اکرریت قومی
 88 97 93 اقلیت

 986 669 817 مجموع

 

گویی ک  در گاروه اکرریات قاومی  پاسخ 834(، از مجموع 8های جدول شماره ) براساس داده
های قومی  گویی ک  متعل  ب  اقلیت پاسخ 88درصد( و از میا   1/81نفر )معادل  81قرار داشتند، 

ر صافح  شخصای خاود، قومیتشاا  را مشاخص درصد( د 9/43نفر )معادل  97در ایرا  بودند، 
 های قومی، بیشتر بوده است. اند؛ بنابراین، میزا  معرفی قومیت در میا  اقلیت کرده

های دینی و بیا  دینشا  و همچنین، متهیر جنسیت و مشخص کارد  آ  در  اما در مورد اقلیت
 صفح  شخصی، رابط  معناداری دیده نشد.

 هویتیـ  های فرهنگی اوتها و تف. حمایت از ویژگی4-6
های اجتمااعی  هاای اقلیات از شاکه  بر اینها  زناا  و گروه در راستای آزمو  فرضی  پژوهش مکنی

کنناد، میازا  مرکات  هویتی خاود اساتفاده می ا های فرهنگی ها و تفاوتمنظور حمایت از ویژگی ب 
یان راساتا، با  تفهیاک از شا  بررسی شاد. در ا های هویتی بود  خودابرازی افراد در مورد ویژگی
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بر حمایت از جنسیت، قومیات  های اجتماعی فعالیتی مکنی گویا  پرسیده شد ک  آیا در شکه  پاسخ
 اند یا خیر و درصورت مرکت بود  پاسخ، این فعالیت تا چ  حد بوده است؟ و مرهب خود داشت 

 . حمایت از جنسیت1-4-6

حمایات از جنسایت را در میاا  مجماوع ر مطلاب د(، میازا  نگاارش 4های جدول شماره ) داده
 دهد. کاربرا  نشا  می

 (. میزان حمایت از جنسیت4جدول شماره )
 

 درصد تجمعی درصد معتکر درصد فراوانی 
 6/43 6/43 6/43 678 حمایت عدم

 8/81 8/81 8/81 33 حمایت کد
 8/73 1/69 1/69 11 حمایت متوس 

 1/611 7/61 7/61 41 حمایت زیاد
  1/611 1/611 986 مجموع

 
نفار با  میازا   41گویا ، تنهاا  دهد ک  از مجموع پاساخ ( نشا  می4های جدول شماره ) داده

اناد. در  های اجتمااعی منتشار کرده منظور حمایت از جنسیت خاود، در شاکه  زیاد، مطالکی را ب 
مایت از جنسیت خاود حال مطلکی درباره ح اند ک  تاب  گو ب  این نهت  اشاره کرده پاسخ 678مقابل، 

در ادام ، رابطو میا  متهیر جنسیت و میزا  انتشار مطالب  اند. های اجتماعی منتشر نهرده در شکه 
برای سطح معناداری « 118/1»در حمایت از جنسیت خود، سنجیده شد. در آزمو  خی دو، عدد 

 دهاد. تهیار نشاا  میدست آمد ک  وجاود رابطا  معنااداری را بارای ایان دو م استقالل دو متهیر ب 
 دهد. (، رابطو میا  متهیر جنسیت افراد و حمایت از جنسیت را نشا  می1های جدول شماره ) داده

 
 (. جدول توافقی )رابطه میان متغیر جنسیت افراد و حمایت از جنسیت(5جدول شماره )

 

 
 جنسیت

 مجموع
 ز  مرد

 678 88 661 حمایت عدم
 33 47 16 حمایت کد
 11 96 63 وس حمایت مت

 41 88 69 حمایت زیاد
 986 687 639 مجموع
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تفهیک  های زنا  و مردا ، با  منظور مشخص کرد  نوع رابط  معناداری، درصد نسکی پاسخ ب 
 3/81درصاد گزینا  عادم حمایات،  4/41ز ،  687محاسک  شد. بر این اساس، از میا  مجموع 

درصد گزین  حمایت زیاد  6/61ت متوس  و درصد گزین  حمای 4/68درصد گزین  حمایت اندک، 
درصاد گزینا   3/11مارد،  639اناد. در میاا  ماردا  نیاز از مجماوع  از جنسیت را انتخاب کرده

درصاد  8/1درصد گزینا  حمایات متوسا  و  7/3درصد گزین  حمایت کد،  4/81حمایت،  عدم
 اند. گزین  حمایت زیاد را انتخاب کرده

های اجتمااعی، مطلکای را در حمایات از  انای کا  در شاکه بر این اساس، درصاد نساکی مرد
روی ب  انتشار مطلب در  هیچ کنند، بیش از درصد نسکی زنانی است ک  ب  جنسیت خود منتشر نمی

با  « زیااد»پردازند. همچنین، در نقط  مقابل، درصد نسکی زنانی ک   حمایت از جنسیت خود نمی
اند، بایش از مردانای اسات کا  در حمایات از  خت انتشار مطلب در حمایت از جنسیت خود پردا
دهناد کا   می  رفتا ، ایان آماار نشاا  هد کنند. روی جنسیت خود ب  میزا  زیادی مطلب منتشر می

 حمایت از جنسیت در میا  زنا ، بیش از مردا  بوده است.
 . حمایت از قومیت2-4-6

 دهد. ربرا  نشا  می(، میزا  حمایت از قومیت را در میا  مجموع کا8جدول شماره )

 (. میزان حمایت از قومیت در میان مجموع کاربران7جدول شماره )
 درصد تجمعی درصد معتکر 

 1/11 1/11 1/11 811 حمایت عدم
 3/88 4/88 4/88 79 حمایت کد

 1/38 1/64 1/64 14 حمایت متوس 
 1/611 1/8 1/8 87 حمایت زیاد

 - 1/611 1/611 986 مجموع

 
نفار با  میازا  زیااد، در  87گویا  تنهاا  (، از مجموع پاسخ8های جدول شماره ) هبراساس داد

 811اناد. در مقابال،  های اجتمااعی منتشار کرده حمایت از قومیات خاود، مطاالکی را در شاکه 
اناد. در  های اجتماعی منتشر نهرده حال مطلکی را در حمایت از قومیت خود در شکه  گو تاب  پاسخ

( آمده است، رابطاو میاا  متهیار قومیات و میازا  انتشاار 7ک  در جدول شماره ) گون  ادام ، هما 
برای ساطح « 11/1»دو نیز با نمایش عدد  مطالب در حمایت از قومیت، سنجیده شد. آزمو  خی

 دهد. معناداری استقالل دو متهیر، رابط  معناداری را در این مورد نشا  می
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 میان متغیر قومیت و میزان انتشار مطالب در حمایت از قومیت خود((. جدول توافقی )رابطه 8جدول شماره )

 اقلیت اکرریت مجموع قومیت 
 811 86 671 حمایت عدم

 79 87 11 حمایت کد
 14 61 97 حمایت متوس 

 87 68 61 حمایت زیاد
 986 88 834 مجموع

 
اقلیت قومی و گروه  های گروه منظور مشخص کرد  نوع رابط  معناداری، درصد نسکی پاسخ ب 

های قومی،  فرد متعل  ب  اقلیت 88تفهیک محاسک  شد. بر این اساس، از میا  مجموع  اکرریت، ب 
درصاد گزینا   8/81درصد گزین  حمایت انادک،  9/91حمایت،  درصد گزین  خیر یا عدم 8/88

ر میا  اکرریت اند. د درصد گزین  حمایت زیاد از قومیت را انتخاب کرده 1/61حمایت متوس ، و 
درصد گزین  حمایت  8/67حمایت،  درصد گزین  خیر و عدم 3/18نفر،  834قومی نیز از مجموع 

اناد. بار ایان  درصد گزین  حمایت زیاد را انتخااب کرده 4/1درصد حمایت متوس ، و  3/68کد، 
یات های اجتماعی مطلکی را در حمایات از قوم های قومی ک  در شکه  اساس، درصد نسکی اقلیت

روی ب  انتشار مطلاب در  هیچ کنند، کمتر از درصد نسکی گروه اکرریت است ک  ب  خود منتشر نمی
پردازند. همچنین، در نقط  مقابل، درصد نسکی گروه اقلیت قومی کا   حمایت از قومیت خود نمی

ر اند، بایش از گاروه اکرریتای اسات کا  د زیاد ب  انتشار مطلب در حمایت از قومیت خود پرداخت 
دهناد کا   کنناد. ایان آماار نشاا  می حمایت از قومیت خود ب  میازا  زیاادی مطلاب منتشار می

 درمجموع، حمایت از قومیت در میا  گروه اقلیت قومی، بیشتر بوده است.
 . حمایت از مذهب3-4-6

 دهد. (، میزا  حمایت از مرهب را در میا  مجموع کاربرا  نشا  می61جدول شماره )
 (. میزان حمایت از مذهب61جدول شماره )

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی 
 1/97 1/97 1/97 649 حمایت عدم

 1/13 1/81 1/81 81 حمایت کد
 1/71 1/86 1/86 71 حمایت متوس 

 1/611 4/63 4/63 88 حمایت زیاد
  1/611 1/611 986 مجموع
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نفار با  میازا  زیااد،  88تنهاا گویا ،  دهد ک  از مجماوع پاساخ ( نشا  می61جدول شماره )
اناد. در مقابال،  های اجتمااعی، منتشار کرده مطالکی را در حمایت از دین و مرهب خود در شکه 

حال هیچ مطلکی در حمایت از دیان و مارهب خاود ارائا   تاب اند ک   گویا  گفت  نفر از پاسخ 649
میا  متهیر مارهب و میازا  انتشاار (، رابط  66های جدول شماره ) اند. در ادام  براساس داده نهرده

دو، در این ماورد نیاز باا نشاا   آزمو  خی مطالب در حمایت از مرهب خود، ارزیابی شده است.
 دهد. برای سطح استقالل دو متهیر، رابط  معناداری را نشا  می« 11/1»داد  عدد 

 

 طالب در حمایت از مذهب خود((. جدول توافقی )رابطه میان متغیر مذهب و میزان انتشار م66جدول شماره )

 اقلیت دینی شیعه مجموع دین 
 649 61 699 حمایت عدم

 81 4 88 حمایت کد
 71 6 83 حمایت متوس 

 88 9 13 حمایت زیاد
 986 67 919 مجموع

 
های گاروه اقلیات  منظور مشخص کرد  نوع رابط  معناداری، درصد نساکی پاساخ در ادام ، ب 

اقلیت دینی،  67شیع ، ب  تفهیک محاسک  شد. بر این اساس، از میا  مجموع دینی و گروه اکرریت 
درصاد گزینا   1/1درصد گزینا  حمایات انادک،  8/88حمایت،  درصد گزین  خیر یا عدم 1/11

 اند. درصد گزین  حمایت زیاد از دین خود را انتخاب کرده 1/61حمایت متوس  و 
درصاد گزینا  خیار و  1/98نفار،  919از مجموع  در میا  اکرریت دینی، یعنی گروه شیع  نیز

درصد حمایات  4/88درصد گزین  حمایت کد،  4/81اند. همچنین،  حمایت را انتخاب کرده عدم
 اند. درصد گزین  حمایت زیاد را انتخاب کرده 1/63متوس  و 

 های اجتماعی مطلکای در حمایات از بر این اساس، درصد نسکی افراد اقلیت دینی ک  در شکه 
روی ب  انتشار مطلاب در  هیچ کنند، بیشتر از درصد نسکی شیعیانی است ک  ب  دین خود منتشر نمی

پردازند. همچنین، در نقط  مقابل، درصد نسکی افراد اقلیت دینای کا  با   حمایت از دین خود نمی
یعیانی( اند، کمتر از گروه اکرریتای )شا میزا  زیاد ب  انتشار مطلب در حمایت از دین خود پرداخت 

رفتا ، ایان آماار  هد کنناد. روی است ک  در حمایت از دین خود ب  میزا  زیادی مطلب منتشار می
 دهنده آ  است ک  حمایت از دین و مرهب در میا  گروه اکرریت شیع  بیشتر بوده است. نشا 
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 گیری نتیجه
ویژه  ی و با های اجتماعی، بح  خودابراز های مشارکت فعال شهروندا  در شکه  یهی از مصداق

نشا  داد  عناصر هویتی خویش ازجمل  جنسیت، قومیت، و مرهب است. در زمینا   خاودابرازی 
بینانا  بار ایان  بینان  و بدبینان  وجود دارد. رویهرد خوش های اجتماعی، دو رویهرد خوش در شکه 

اد فراهد های اجتماعی، فرصت مناسب و آزادی عمل نامحدودی برای افر امر مکتنی است ک  شکه 
گرایان ، اگرچا   های هویتی خود را معرفی کنند. در مقابل، براساس رویهرد شاک کنند تا مؤلف  می

صورت بالقوه وجود دارد، اما عوامل بسیاری ازجملا  تارس از واکانش منفای گاروه  این فرصت ب 
 کند. رو می ها، درعمل، این مسئل  را با چالش روب  اکرریت و طرد شد  توس  آ 

هاای فرهنگای در خاودابرازی دانشاجویا  سا  دانشاگاه تهارا ،  ع  حاضر، نقش تفاوتمطال
بوک را بررسی کارده اسات.  های اجتماعی گوگل پالس و فیس امیرککیر، و صنعتی شری  در شکه 

عنوا   های اجتمااعی با  ها بیانگر ایان هساتند کا  اگرچا  شاکه  آمده از تحلیل داده دست نتایج ب 
اند، اما  ها فراهد کرده فرهنگی، امهاناتی را برای خودابرازی همو فرهن  تکاط میا بسترهایی برای ار

های  چ  در میا  گروه اند ا میزا  خودابرازی در میا  دانشجویانی ک  در پژوهش حاضر شرکت کرده
شاتر دهد و تعداد زیادی از این افاراد، بی ا رقد باالیی را نشا  نمی اقلیت و چ  در میا  گروه اکرریت

های  اناد و مطالاب زیاادی را در ماورد هویات و فرهنا  خاود در شاکه  کننده محتوا بوده مصرف
 اند. اجتماعی، تولید نهرده

مارهب و »، بین زنا  و مردا  و نیز معرفای «معرفی جنسیت»همچنین با وجود اینه  در مورد 
ها نشاا   ارد، تحلیل دادههای دینی، رابط  معناداری وجود ند بین اکرریت شیع  و اقلیت« دین خود

کننده در این پژوهش، بیشتر ب  معرفی قومیت خود در صافح   های قومی شرکت دهد ک  اقلیت می
های ایان مقالا ، نتاایج  اند. همچنین، در مورد حمایت از قومیت خود، یافت  شا  پرداخت  شخصی

هاای  بار اینها  اقلیت ( را مکنی6938پور و کیخاایی ) آمده از پژوهش یزدخواستی، عادلی دست ب 
کنند و ایان امار  های اجتماعی برای معرفی و حفظ فرهن  خود استفاده می قومی در ایرا  از شکه 

کناد.  پریر اسات، تثییاد می راحتی امها  ها ب  های اجتماعی برای آ  دلیل کمکود نظارت بر شکه  ب 
با  قومیات خاود باشاد. هرچناد های قومی ایرا   تواند ناشی از عالق  و تعصب اقلیت این امر می

 تعمید نیست. تر و تمام دانشجویا  این س  دانشگاه، قابل نتایج این پژوهش، ب  جامعو وسیا
کننده در ایان پاژوهش، در  دهد ک  زناا  دانشاجوی شارکت ها نشا  می تحلیل داده  همچنین،

اناد. ایان  فااع کردههای اجتمااعی د کننده، بیشتر از جنسیت خود در شکه  مقایس  با مردا  شرکت
دهد ک  دانشاجویا   ای متفاوت نشا  می گون  درحالی است ک  رابط  معناداری در مورد مرهب، ب 
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دهند، بیش از دانشجویا  اقلیت دینی از مرهب خود  شیع  ک  اکرریت دینی در ایرا  را تشهیل می
 اند. های اجتماعی دفاع کرده در شکه 

های قومی در ایارا  و نیاز  ی اجتماعی برای دانشجویا  اقلیتها توا  گفت، شکه  بنابراین، می
اند ک  آزادان  ب  حمایت از جنسیت و قومیت خاود  برای دخترا  دانشجو، این فرصت را فراهد کرده

بپردازند. این درحالی است ک  همچنا  گروه اکرریت دینی )دانشجویا  شیع ( بیش از دانشجویا  
تواناد ناشای از  کنند. ایان امار می و مرهب خود مطلب منتشر می اقلیت دینی، در حمایت از دین

 ترس دانشجویا  اقلیت دینی از عدم پریرش و طردشدگی توس  گروه اکرریت باشد.
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کتلم  هلم  های شکه  اجتمااعی.  هنگی در خودابرازی کاربرا  سایتهای فر (. نقش تفاوت6936احدزاده، اشرف )

 .81-81، 11، عنوم اجتممع 

. برگرفتااااااا  از 2راهبردهلللللللمر عمنللللللل  ر ا للللللل  عملللللللوه  (. 6977اماااااااامی، حساااااااین )
. 

فصنامه   سمیل ارتبمط بوک.  (. ساخت هویت آنالین کاربرا  فیس6938سادات ) حسین؛ و احدزاده، اشرفامامی،
.616-669(، 6)84 جمع ،

 . برگرفتاااااا  ازهمر اجتمللللللمع     للللللم  فریا  هویلللللل  شللللللب  (. 6973جعفااااااری، یوساااااا  )

. برگرفت  از پایگاه علوم اجتماعی یاسوج. تااریخ همر هوریس ر  نبرگ  راء   اندیش (. 6973حسینی سوق، حسین )
.31آذر  64آخرین دسترسی: 

 .3-68، 89 همهامه  ر ا   عموهي،(. رسان  و سکك زندگي. 6973) نویس، ناهید خوش

گیری روابا   شاهل مطالع  شیوه رفتاار افاراد در محای  مجااز :(. 6971نیك بخش، مرسده )و  دهقا ، علیرضا؛
 . 6-83(، 1)8،     ارتبمطم هطملعم  فرهاگ فصنامه زنی اینترنت.  های گپ صمیمان  در اتاق

همر اجتممع  هجم ر  م هطملع  هوردر  همر سیمس  کمر را  ایران  در شب    م نممی  گرایش(. 6973رجکی، زهره )
ایی، تهرا ، ایرا .نام  کارشناسی ارشد علوم ارتکاطات(. دانشگاه عالم  طکاطک )پایا  فیس  وک

همر اجتممع  هجم ر؛ هطملع    م نممی  هوی  هجم ر دانشجویم  شهر تهرا  در شب  (. 6936زنگویی، فرنوش )
  کاطکایی، تهرا ، ایرا .علوم ارتکاطات(. دانشگاه عالم  طنام  کارشناسی ارشد پایا  هوردر: کمر را  فیس  وک

 .64-63، 96   رد نور، فصنامه  ر ها تهدیدها.  های اجتماعی: فرصت (. شکه 6973الل  ) پور، روح سلیمانی

 .6-68، 1، هجن  جهمن  رسمن (. اینترنت و هویت اجتماعی. 6978) شهوری، علی؛ و رفعت جاه، مرید

ود و اظهار خود در فضای مجازی: مطالع  ماوردی کااربرا  ساایت (. خ6978عکدالهیا ، حمید؛ و رضانیا، آوات )
 .66-91(، 69)4 . فصنامه  هطملعم  فرهاگ    ارتبمطم ،کلوب دات کام

هاای هویات اء شااخص(. نقش آموزش در ارتق6973علیزاده اقدم، محمدباقر؛ شیری، محمد؛ و اوجاقلو، سجاد )
 .676-811(، 6)9،فصلنامه  تحقیقلم  فرهاگل  ایلرا آموزا  شهر زنجاا . ملی: بررسی موردی دانش

 
(. گرایش ب  هویت ملای و 6931بخشایش، مرتضی ) زاده، محمد؛ و علیزاده اقدم، محمدباقر؛ کوهی، کمال؛ عکاس

.13-88(، 18و 16)1 فصنامه  ههادس  فرهاگ ،عوامل مؤیر بر آ . 

. فصلنامه  های اجتماعی انجام شکه های اجتماعی نگاهی ب  آداز و  (. سیر تطور شکه 6973علیمرادی، مصطفی )
 .1-69، 96  رد نور،  ر 
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http://www.medianews.ir/fa/2010/06/18/social-networks-identity.html
http://ejtemaeij.persianblog.ir/page/magaleh
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/609919
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=12993
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=12993
http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=79215
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=12993
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/520214
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/520214
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/569493
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/569493
http://www.rahavardnoor.ir/index.php/authors/item/177-shabakeie-ejtema
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هاای معرفای از خاود در  (. مطالعا  عمیا  دربااره تفاوت6939قاسد زاده عراقای، مرتضای؛ و ذوالقادر، حساین )
.686-694(، 69)4، اجتممعي شامسير ا  هميفصنامه  پژ هش .های مجازی محی 

. برگرفتا  ازدر فلیس  لوکهمر اجتممع  هجم ر در ایلرا   لم هطملعل  هلورتحنیل شب  (. 6938اصهر ) کیا، علی
  

(. تعامال در فایس باوک و تااییر آ  بار هویات 6939پور، صمد؛ و ملک احمدی، حهیم  ) کیانپور، مسعود؛ عدلی
.818-874، 67، هجن  رسمن ا . مدر  جوانا  شهر اصفه

های اجتماعی مجاازی  بررسی وضعیت استفاده از شکه  (.6939مجردی، وحید؛ اسالمي، علی؛ و جمال، سعید )
.71-33(، 4)6 فصنامه  دانش انتظمه  خراسم  شممل ، شمالی.بین دانشجویا  استا  خراسا  

(. حاوزه عماومی و گفتگاو در فضاای مجاازی 6938الهاام ) پور، صامد؛ و کیخاائی،  یزدخواستی، بهجت؛ عدلی
فصنامه  هطملعم  ها(.  فتگوی میا  فرهن های اجتماعی مجازی بر گ های اجتماعی )بررسی تثییر شکه  شکه 

.76-616(، 86)64، فرهاگ ارتبمطم 
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